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INTRODUCERE

Angajamentul nostru comun: Să facem ceea ce
trebuie
Compania Smithfield se angajează să facă ceea ce trebuie în toate sectoarele
sale de activitate. a face ceea ce trebuie înseamnă să acţionăm în cel mai
bun interes al celor care au încredere în noi: clienţii, colegii, investitorii
noştri şi publicul larg. Aceasta înseamnă să nu facem niciodată nimic de
care să ne fie ruşine să povestim familiilor noastre sau să vedem publicat în
ziarul local. Înseamnă să ne comportăm cu integritate unul faţă de celălalt
şi faţă de cei din afara companiei Smithfield.

Î:

R:

Î:
R:

Angajamentul de a face ceea ce trebuie se aplică fiecăruia dintre noi,
indiferent de postul ocupat. Acţiunile oricărui angajat – fie ele bune sau
rele – se pot reflecta asupra tuturor. Ca urmare, numim acest angajament,
angajamentul nostru comun, deoarece suntem responsabili unul faţă de
celălalt să facem ceea ce trebuie. Acest angajament reflectă un devotament
comun pentru cele mai ridicate norme etice.
Cred că un coleg a încălcat
Codul şi poate chiar legea.
Vreau să fac ceea ce trebuie
şi să VORBESC!, însă sunt
îngrijorat(ă) că aş putea fi
concediat(ă) dacă o fac. Ce
ar trebui să fac?
VORBIŢI! Politica Smithfield
interzice represaliile împotriva
oricărei persoane care şi-a
exprimat îngrijorarea sau
a raportat de bună credinţă
un comportament greşit.
Cum mă poate proteja
compania împotriva
represaliilor?
Smithfield va investiga toate
prezumţiile de represalii şi
va lua măsuri disciplinare
în cazul persoanelor
implicate — până la şi
inclusiv concedierea acestora.

Codul de Etică şi Conduită în Afaceri Smithfield reprezintă acest
angajament. El descrie situaţiile în care am putea fi nevoiţi să facem
ceea ce trebuie. Principiile şi exemplele incluse în Cod reflectă legile şi
reglementările aplicabile companiei noastre. Este esenţial să respectăm
litera şi spiritul legii şi să ne îndeplinim îndatoririle acordând o atenţie
deosebită practicilor etice în afaceri.
Toţi angajaţii sunt rugaţi să semneze o declaraţie conform căreia au citit
Codul de Etică şi Conduită în Afaceri Smithfield şi veţi acţiona în deplină
conformitate cu Codul. Obligaţia noastră de a face ceea ce trebuie, totuşi,
nu se încheie odată cu citirea Codului. Trebuie să îl aplicăm în practică.
Acum, mai mult ca niciodată, oamenii ne observă cu atenţie acţiunile:
ce facem şi ce spunem. Vor să vadă dacă ne respectăm angajamentele.
Vrem să fim cunoscuţi ca oameni pe care se poate conta să facă ceea ce
trebuie. Dacă aveţi întrebări cu privire la semnificaţia expresiei „a face ce
trebuie” în orice împrejurări sau dacă credeţi că unul dintre noi s-ar putea
să nu respecte Codul, aveţi responsabilitatea să VORBIŢI! aşa cum este
descris mai jos. Smithfield se angajează să creeze un mediu de lucru în care
angajaţii se simt bine şi sunt încurajaţi să VORBEASCĂ!, să ceară ajutor şi
să semnaleze probleme.

* Vom folosi termenul “angajat” pe parcursul acestui document pentru a ne referi la noi toţi cei din cadrul companiei Smithfield –
angajaţi cu normă întreagă, angajaţi cu jumătate de normă, contractanţi, personal de conducere şi consiliul de conducere.
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Normele de conduită ale conducerii
Cei care participă la conducerea companiei noastre, cei
care sunt manageri sau care supraveghează alţi angajaţi
au o răspundere specială de a respecta acest Cod.
Deseori, sunteţi primul punct de contact când un angajat
are curajul să semnaleze o problemă. Este esenţial să fiţi
pregătit să ascultaţi cu atenţie şi să răspundeţi adecvat.
Cei pe care îi supravegheaţi şi îi conduceţi vă observă
conduita. Exemplul dumneavoastră în calitate de
conducător etic va contribui mai mult la consolidarea
culturii noastre de etică şi conformitate decât orice
altceva putem face noi. De asemenea, sunteţi răspunzător
pentru monitorizarea atentă a respectării acestui Cod de
către cei pe care îi supravegheaţi şi pentru a vă asigura
că terţii cu care interacţionează angajaţii noştri cunosc şi
respectă politicile şi procedurile noastre.

VORBIŢI!
VORBIŢI! este termenul pe care îl folosim pentru
a descrie dreptul şi responsabilitatea fiecărui angajat
de a informa conducerea despre orice comportament
care nu satisface normele subliniate în acest Cod sau de
a pune întrebări cu privire la aceste norme.
Prima etapă în adresarea întrebărilor sau raportarea
majorităţii problemelor este aceea de a vorbi cu şeful
dumneavoastră sau cu directorul de resurse umane local.
Dacă nu primiţi un răspuns satisfăcător sau dacă vă
jenaţi să semnalaţi o problemă în acest mod, trebuie să
procedaţi în modul următor:
1.

Vorbiţi cu un membru al Serviciului Juridic
Smithfield sau una dintre celelalte resurse de
conformitate amintite în acest Cod.

2.

Telefonaţi la Linia Verde de etică Smithfield
RO, 0-800-800-053; SUA, 1-877-237-5270.
Apelurile la linia verde sunt confidenţiale şi pot fi
făcute chiar anonim, deşi cu cât oferiţi mai multe
informaţii telefonistei care vă răspunde la apel, cu
atât mai bine ne putem ocupa de probleme. Toate
încălcările acestui Cod raportate şi primite prin
linia verde sunt investigate.

Orice raportare pe care o faceţi cu privire la o încălcare
suspectată este confidenţială, iar Smithfield nu va tolera
represaliile împotriva oricărei persoane care ridică
o problemă, face o raportare de bună credinţă a unui
comportament greşit sau oferă informaţii în cadrul
unei investigaţii.

Faceţi ceea
ce trebuie
Dacă observaţi un lucru care credeţi că este
incorect sau imoral, aveţi datoria să VORBIŢI!
Astfel, puteţi oferi informaţii necesare pentru
a remedia o situaţie care ar putea fi dăunătoare.
Dacă nu sunteţi sigur dacă trebuie să VORBIŢI!
cu privire la o situaţie, puneţi-vă următoarele
întrebări:
1.

Acţiunea este conformă cu Codul de Etică şi
Conduită în Afaceri Smithfield?

2.

Acţiunea este legală?

3.

M-ar deranja dacă acţiunea ar fi făcută
publică?

4.

Mi-ar plăcea să mi se întâmple mie aşa ceva??

5.

Acţiunea ar fi considerată în mod pozitiv
de către familia mea, colegii şi acţionarii
Smithfield?

Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări
este “nu,” trebuie să VORBIŢI! şi să cereţi ajutor!
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ANGAJAMENTUL NOSTRU FAŢĂ DE CLIENŢI

Calitatea produselor
Clienţii şi consumatorii noştri – inclusiv propriile noastre familii – contează
pe noi pentru livrarea unor alimente sănătoase, hrănitoare şi etichetate
corect. Unităţile şi produsele Smithfield sunt supuse legilor şi reglementărilor
administrate de Ministerul Agriculturii al SUA şi de alte agenţii similare din
alte ţări cu privire la siguranţa, calitatea şi etichetarea alimentelor. Asigurăm
instruire angajaţilor în funcţie de amplasarea acestora şi de responsabilităţile
privind aceste cerinţe şi procesele pe care le-am implementat pentru
a asigura satisfacerea lor. Este esenţial să abordăm această instruire cu
seriozitate şi să aplicăm aceste procese cu conştiinciozitate.

Î:

R:

Î:

R:

Maşina de gătit de pe linia
mea de procesare ar trebui să
încălzească produsul până la
145˚. Tocmai am observat că
termostatul indică numai 120˚.
S-ar putea ca termostatul să fie
defect. Ce ar trebui să fac?
Alertaţi-l pe şeful dvs. şi urmaţi
procedurile de depanare
a defecţiunii. Dacă nu puteţi
soluţiona problema astfel,
VORBIŢI! folosind resursele din
acest Cod.
Lucrez în domeniul vânzărilor.
Managerul meu doreşte să
le spunem clienţilor că unul
dintre concurenţii noştri
s-ar putea să dea faliment în
curând. Din câte ştiu eu, nu
are nicio bază pentru această
afirmaţie. Este doar un zvon pe
care l-am răspândi noi. Ce ar
trebui să fac?

Nouă tuturor ne revine responsabilitatea pentru siguranţa şi calitatea
alimentelor. Dacă ştiţi că există probleme legate de siguranţa alimentelor
sau încălcări ale proceselor noastre legate de siguranţă, calitate sau
etichetare, VORBIŢI! Informaţi-l imediat pe şeful dvs. sau folosiţi oricare
din celelalte metode ca să VORBIŢI! descrise în acest Cod.

Practici comerciale oneste
Smithfield se angajează deplin la încheierea de tranzacţii oneste şi corecte
cu toţi clienţii noştri. Nu ne vom implica în publicitate sau practici de
marketing înşelătoare. Publicitatea şi materialele de marketing se vor
conforma legilor aplicabile. Afirmaţiile pe care le facem cu privire la
produsele noastre şi la cele ale concurenţilor trebuie să se bazeze pe fapte
solide şi documentate. Publicitatea falsă sau înşelătoare ne poate crea
probleme legale şi de afaceri serioase. Nu uitaţi că ne angajăm să concurăm
cinstit pe baza calităţii şi preţului. Dacă aveţi întrebări sau preocupări
cu privire la orice practică comercială sau de marketing a Companiei
Smithfield, oricare dintre partenerii noştri de afaceri sau concurenţii noştri,
contactaţi un membru al Serviciului Juridic Smithfield sau VORBIŢI!
folosind resursele indicate în acest Cod.

VORBIŢI! Nu este corect să se
răspândească informaţii false
cu privire la un concurent. Dacă
aceste informaţii nu au o bază
solidă, nu trebuie să le repetăm.
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Faceţi ceea
ce trebuie
Siguranţa, calitatea şi etichetarea corectă a alimentelor
sunt obligaţiile noastre cele mai importante. Acestea
fac parte din pactul de încredere de bază pe care l-am
încheiat cu fiecare consumator. Dacă nu împărtăşiţi
angajamentul nostru deplin faţă de aceste obligaţii,
Compania Smithfield nu este potrivită pentru dvs..

ANGAJAMENTUL NOSTRU UNUL FAŢĂ DE CELĂLALT

Angajamentul nostru comun include să ne protejăm între noi. Ne protejăm
între noi de vătămare fizică asigurându-ne că sunt respectate normele
noastre de sănătate şi securitate a muncii. De asemenea, ne protejăm între
noi prevenind discriminarea şi hărţuirea la locul de muncă. Nu tolerăm
nici un comportament care încalcă acest angajament.

Sănătate şi siguranţă

Î:
R:

Î:

R:

Un contractant lucrează pe
o schelă înaltă la unitatea
noastră fără cască de protecţie
sau ham de siguranţă. Ce ar
trebui să fac?
Toate persoanele din unităţile
noastre, inclusiv contractanţii
şi vizitatorii, trebuie să respecte
procedurile noastre de
protecţia muncii. VORBIŢI! şi
informaţi-l pe şeful dvs. sau
folosiţi resursele descrise în
acest Cod.
Doctorul meu mi-a sugerat
să iau un medicament fără
reţetă pentru a-mi ameliora
sinuzita. Eticheta include un
avertisment conform căruia
nu trebuie să manipulez
maşini în timp ce iau
medicamentul. Conduc un
autoîncărcător cu furcă la
serviciu. Ce ar trebui să fac?
Trebuie să-l informaţi pe şeful
dvs. şi pe managerul de resurse
umane local pentru a vi se
atribui alte sarcini pe perioada
în care luaţi medicamentul
care v-ar putea afecta
siguranţa în timp ce manipulaţi
autoîncărcătorul cu furcă

Angajamentul nostru include asigurarea sănătăţii
şi bunăstării tuturor
angajaţilor noştri.
Intenţionăm să fim
un model în sectorul
nostru de activitate
pentru sănătate şi
securitatea muncii.
Hai să ne aducem contribuţia pentru a ne
Operaţiunile noastre
asigura că noi toţi putem merge acasă la
sunt supuse legilor şi
familiile noastre şi prietenii noştri la sfârşitul
reglementărilor privind
fiecărei zile lucrătoare la fel de sănătoşi cum
sănătatea şi securitatea
am sosit.
muncii şi propriilor
noastre reglementări.
Asigurăm instruirea
angajaţilor cu privire la aceste cerinţe în funcţie de posturile ocupate de aceştia
şi de locul unde lucrează. Este esenţial să tratăm această instruire cu seriozitate
şi să aderăm la normele noastre de sănătate şi securitate a muncii. Normele
noastre se aplică tuturor angajaţilor şi altor persoane din unităţile noastre.

Faceţi ceea
ce trebuie

Angajaţii pot adresa probleme legate de sănătatea şi securitatea muncii
responsabilului cu securitatea muncii de la unitatea lor sau personalului de
securitate a muncii al companiei. Dacă observaţi o conduită care încalcă
normele de protecţia muncii sau care poate, în alt fel, crea un pericol, este
esenţial să VORBIŢI! imediat cu una dintre aceste resurse sau să folosiţi
procedurile descrise în capitolul VORBIŢI! al acestui Cod, inclusiv Linia
Verde de Etică Smithfield.

Consumul de droguri
Ne angajăm să asigurăm un mediu de lucru lipsit de droguri şi alcool.
Angajaţii care vin la lucru sub influenţa alcoolului sau a drogurilor pot
reprezenta un pericol pentru ei înşişi şi pentru alţi angajaţi. Această normă
se aplică tuturor angajaţilor atâta timp cât se află pe proprietatea Smithfield
şi oriunde s-ar afla în timpul lucrului. Desigur că nu vom tolera deţinerea,
distribuţia, vânzarea sau producerea de droguri ilegale în timpul lucrului
sau pe proprietatea companiei.
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Dacă sunteţi hărţuit sau dacă observaţi că alt angajat (sau oricine altcineva din
unităţile noastre) este hărţuit, VORBIŢI! Informaţi un şef, managerul dvs. de
resurse umane local sau luaţi alte măsuri descrise în capitolul VORBIŢI! al
acestui Cod, inclusiv telefonaţi la Linia Verde de Etică Smithfield.
Dacă vă confruntaţi cu o problemă legată de alcool sau
droguri, vă putem ajuta; vă rugăm să consultaţi pachetul
dvs. de beneficii sau să-l contactaţi pe managerul dvs.
de resurse umane local pentru a obţine asistenţă şi
o recomandare confidenţială. Dacă aveţi întrebări cu
privire la această politică sau dacă credeţi că alt angajat
ar putea încălca normele descrise mai sus, VORBIŢI!

Hărţuirea

Diversitate şi angajare
nediscriminatorie

•

Conduita inadecvată – fie verbală, fizică sau vizuală,
şi fie comisă de persoana însăşi sau prin alte
mijloace (de ex. e-mail) cu privire la rasa, culoarea
pielii, sexul, preferinţa sexuală, naţionalitatea,
religia, vârsta, invaliditatea fizică sau mentală,
informaţiile genetice, statutul de veteran sau altă
caracteristică protejată legal a unui angajat

•

Insulte sau glume rasiale, etnice, religioase sau
sexuale

•

Afişarea unor postere, cărţi poştale, calendare,
caricaturi, graffiti sau desene derogatorii sau
jignitoare

•

Intimidarea, limbajul insultător, agresiunea fizică,
sau comportamentul violent sau comentariile
denigratoare

•

Atingerea inutilă sau jignitoare sau blocarea
intenţionată a mişcării unei persoane

•

Avansuri sexuale sau solicitarea de favoruri sexuale

•

Orice alte acţiuni care întrerup fără justificare sau
contravin cu performanţa în muncă a unui angajat

Smithfield se angajează să atragă, să instruiască şi
să păstreze o forţă de muncă diversă care reflectă
comunităţile noastre. Ne străduim să implementăm
o cultură a companiei cuprinzătoare, pozitivă şi orientată
pe performanţă. Având o forţă de muncă diversa, am
beneficiat de o diversitate de perspective şi ne-am
consolidat concurenţa pe plan global.
Smithfield este un angajator nediscriminatoriu. Nu
discriminăm niciun angajat actual sau potenţial datorită
rasei, culorii pielii, religiei, etnicităţii sau naţionalităţii,
sexului, orientării sexuale, vârstei, invalidităţii, statutului de
veteran sau oricărui alt statut protejat de legislaţia federală.
În plus, respectarea legislaţiei aplicabile din domeniul forţei
de muncă, cum ar fi legislaţia de autorizare a muncii, este
importantă în vederea menţinerii stabilităţii şi integrităţii
forţei noastre de muncă.
Dacă credeţi că aţi fost discriminat, dacă credeţi că
altcineva a fost victimă a discriminării sau dacă aveţi
întrebări cu privire la politica antidiscriminatorie
a Companiei Smithfield, VORBIŢI! Informaţi-l pe şeful
dvs. direct, managerul de resurse umane local sau alte
persoane din conducere. Dacă vă simţiţi stingherit să
vorbiţi cu un şef sau manager, folosiţi resursele descrise
în capitolul VORBIŢI! al acestui Cod, inclusiv Linia
Verde de Etică Smithfield.
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Angajaţii noştri au dreptul să lucreze fără a fi hărţuiţi.
Smithfield consideră hărţuirea un comportament care
umileşte, intimidează sau jigneşte o persoană. Pentru
a menţine un loc de muncă lipsit de hărţuire, trebuie să
evităm următoarele:

Aceste reglementări se aplică tuturor
angajaţilor de la Smithfield şi oricărei
persoane care face afaceri cu Compania
Smithfield. Se aplică atât la locul de muncă,
cât şi în situaţiile de lucru şi în activităţile
din afara locului de muncă.
Dacă sunteţi hărţuit sau dacă observaţi
că alt angajat (sau orice persoană din
unităţile noastre) este hărţuită, VORBIŢI! Informaţi un şef, managerul
dvs. local de resurse umane sau luaţi măsurile descrise în capitolul
VORBIŢI! al acestui Cod, inclusiv telefonaţi la Linia Verde de
Etică Smithfield.

Î:

Drepturile omului
Nu vom tolera abuzurile drepturilor omului, inclusiv folosirea muncii
copiilor, munca forţată sau obligatorie în operaţiunile noastre sau
în cele ale contractanţilor noştri. Dacă cunoaşteţi astfel de abuzuri,
VORBIŢI!

R:

Î:
Faceţi ceea
ce trebuie
•

Acceptaţi şi respectaţi diferenţele de rasă, sex, religie,
antecedente personale, etc.

•

Respectaţi alţi angajaţi în acţiunile pe care le întreprindeţi.

•

Contribuiţi la înlăturarea consumului de droguri din
unităţile noastre.

R:

Şeful meu zbiară la noi încontinuu
şi astăzi chiar a ameninţat pe
cineva din echipa noastră. Cred
că niciunul dintre noi nu crede că
şeful nostru ar pune în practică
ameninţarea, dar mă deranjează.
Ce ar trebui să fac?
Mediul de lucru la Smithfield
trebuie nu trebuie să permită
hărţuirea, inclusiv limbajul
intimidant. Dacă se folosesc
ameninţări la locul dvs. de muncă,
VORBIŢI! folosind una dintre
resursele descrise în acest Cod.
Un coleg mi-a propus de mai multe
ori o întâlnire. Mă deranjează
acest lucru. Ce ar trebui să fac?
Vorbiţi cu managerul dvs. local de
resurse umane sau folosiţi celelalte
resurse descrise în acest Cod.
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ANGAJAMENTUL NOSTRU PENTRU ADMINISTRARE RESPONSABILĂ

Faceţi ceea
ce trebuie
Trebuie să ne străduim cu toţii să încorporăm
principiile unei administrări solide a mediului în
activităţile noastre zilnice de lucru. Managerii trebuie să
solicite comentarii din partea echipelor lor cu privire la
modalităţi suplimentare de:
•

Reducerea consumului de apă/apei reziduale,

•

Minimalizarea deşeurilor,

•

Reciclarea deşeurilor,

•

Îmbunătăţirea manipulării şi eliminării deşeurilor,

•

Folosirea mai eficientă a energiei, şi

•

Minimalizarea ambalajului.
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Smithfield se angajează să administreze responsabil
resursele care sunt afectate de operaţiunile noastre.
Viziunea noastră este îmbunătăţirea continuă
a reducerii impactului asupra mediului. Vom aloca
resursele necesare pentru a proteja mediul şi vom
asigura îngrijirea adecvată animalelor folosite în
operaţiunile noastre.

Mediul înconjurător
Suntem supuşi legislaţiei mediului din ţările şi
localităţile în care ne desfăşurăm activitatea.
Acele legi stabilesc cerinţele cu privire la apa
curată, aerul curat, eliminarea deşeurilor nocive
şi ne-nocive, transportul materialelor periculoase,
managementul substanţelor chimice şi planificarea
de urgenţă. Obiectivul nostru este acela de a ne
conforma 100% cu aceste cerinţe 100% din timp.

Dacă aveţi întrebări cu privire la cerinţele de mediu sau dacă doriţi
să semnalaţi o problemă, trebuie să-l consultaţi pe şeful dvs. imediat,
coordonatorul de mediu pentru compania dvs., un membru al Serviciului
Juridic Smithfield sau să contactaţi Linia Verde de Etică Smithfield. Şi, fireşte,
trebuie să VORBIŢI! imediat dacă aflaţi de orice situaţii care ar putea fi
periculoase sau de orice nerespectare a cerinţelor de mediu aplicabile.

Smithfield asigură instruirea angajaţilor cu privire la
conformitatea de mediu adecvată sarcinilor lor de lucru
şi locului în care lucrează. Este esenţial ca angajaţii să
participe cu adevărat la această instruire şi să aplice
ceea ce învaţă. Iată câteva puncte cheie discutate în
cadrul acestei instruiri:
•

Angajaţii trebuie să raporteze imediat toate
deversările şi emisiile după cum prevăd
reglementările aplicabile şi regulamentele unităţii.

•

Trebuie realizată remedierea adecvată
pentru a minimaliza orice impacte adverse
asupra mediului.

•

Permise şi aprobări din partea agenţiilor trebuie
obţinute înainte de construirea unităţii şi acestea
trebuie respectate în timpul producţiei, instalării,
punerii în funcţiune şi funcţionării.

•

Cerinţele de mediu trebuie luate, de asemenea,
în considerare în cazul oricăror modificări ale
funcţionării unei unităţi.

•

Trebuie să fie efectuată o monitorizare,
verificare şi testare adecvată şi trebuie păstrată
o evidenţă exactă.

Î:
R:

Î:
R:

La lucru, am observat un fel de lichid uleios
care curge dintr-o ţeavă spartă aflată pe
proprietatea companiei şi într-un şanţ. Ce ar
trebui să fac?
Aţi putea fi singura persoană care a observat
acest lucru. Trebuie să VORBIŢI! şi să
informaţi managerii şi coordonatori de mediu
corespunzători despre problemă. Dacă
aceştia nu fac investigaţii imediat, trebuie să
telefonaţi la Linia Verde de Etică Smithfield sau
să atrageţi atenţia unui membru al Serviciului
Juridic Smithfield.
Şeful meu m-a rugat să arunc un teanc
de documente noi la gunoi. Am observat
că unele dintre acestea păreau permise şi
evidenţe vechi referitoare la mediu. Ce ar
trebui să fac?
Politica de păstrare a evidenţelor companiei
prevede ca multe tipuri de documente
referitoare la mediu să fie păstrate pe o durată
nedeterminată. VORBIŢI! şi comunicaţi cu
coordonatorul de mediu pentru a vă asigura
că este legal să aruncaţi aceste documente.
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Îngrijirea animalelor
Smithfield se angajează să fie un model pentru
creşterea, îngrijirea şi tăierea umană adecvată
a tuturor animalelor crescute pentru uz alimentar.
Managementul animalelor practicat de noi
trebuie să respecte diverse legi şi reglementări
precum şi politica Smithfield, inclusiv Politicile
noastre cuprinzătoare de bunăstare a animalelor
şi utilizare a antibioticelor cât şi sistemul nostru
de management. Smithfield asigură angajaţilor
cursuri de instruire cu privire la aceste cerinţe,
în funcţie de sarcinile lor de lucru şi de locul
unde lucrează.

Î:
R:

Î:
R:

Am observat că unele animale de la unităţile
noastre aveau tăieturi şi vânătăi după ce fuseseră
mutate în boxe. Cred că s-ar putea să fi fost rănite
de echipament stricat în boxa lor. Ce ar trebui
să fac?

Angajaţii trebuie să VORBEASCĂ! imediat cu
şefii lor direcţi sau cu un membru al Serviciului
Juridic Smithfield sau să contacteze Linia Verde
de Etică Smithfield dacă află de încălcări ale
acestor cerinţe, inclusiv orice tratament inadecvat
al animalelor real sau suspectat, întâmplător
sau intenţionat.

S-ar putea să fiţi prima persoană care a observat
această problemă. Trebuie să VORBIŢI! şi să-l
informaţi pe şeful dvs. Dacă acesta nu ia nicio
măsură, trebuie să telefonaţi la Linia Verde de Etică
sau să atrageţi atenţia unui membru al Serviciului
Juridic Smithfield.
Lucrez la o fermă de scroafe şi am observat că alt
angajat avea probleme cu mutarea unei scroafe
din boxa de porci în alt adăpost. Această persoană
o tot împingea cu o prăjină ca s-o facă să se mişte.
Sistemele noastre de management specifică tipul
de echipament care poate fi folosit pentru a încuraja
animalele să se deplaseze dintr-o zonă în alta şi
îmboldirea sau lovirea unui animal este în directă
contradicţie cu aceste reguli. Trebuie să VORBIŢI! şi
să informaţi managerul fermei şi doctorul veterinar
despre ce aţi observat. Dacă aceştia nu iau nicio
măsură, trebuie să telefonaţi la Linia Verde de Etică
Smithfield sau să atrageţi atenţia unui membru al
Serviciului Juridic Smithfield.

10 | Codul de etică şi conduită în afaceri Smithfield

Faceţi ceea
ce trebuie
Tratamentul adecvat al animalelor este nu
numai ceea ce trebuie făcut; ci şi o obligaţie
morală şi etică importantă pe care
o datorăm furnizorilor, clienţilor, colegilor
noştri şi, mai întâi de toate, animalelor care
ne-au fost încredinţate şi care reprezintă
unul dintre mijloacele noastre de existenţă.

ANGAJAMENTUL NOSTRU PENTRU CORECTITUDINE ÎN AFACERI

Î:

R:

Î:

R:

Sunt manager de logistică
al unităţii noastre. Ştiu că
firma de transport a fratelui
meu ne-ar putea asigura
servicii mai bune decât
cele care ne sunt oferite în
prezent. Atât Smithfield, cât
şi fratele meu ar beneficia de
pe urma acestor servicii. Este
considerat acesta un conflict?
Da. Cel puţin pare un conflict
şi s-ar putea, de asemenea,
să reprezinte un conflict
real. Dacă firma fratelui dvs.
ne poate oferi servicii mai
bune, s-ar putea să facem
afaceri cu el. Dar oricine va
lua în considerare această
situaţie probabil că va ajunge
la concluzia că acordaţi
contractul datorită relaţiilor de
rudenie. Singura modalitate
de a rezolva această problemă
este să discutaţi despre aceste
împrejurări cu funcţionarul
de conformitate local sau
Serviciul Juridic Smithfield şi
să permiteţi unei persoane
care nu are interese familiale
să ia decizia finală.
Un coleg din biroul meu
pleacă mai devreme în
fiecare vineri după-amiază
ca să poată ajunge la timp la
a doua slujbă. Nu mi se pare
corect faţă de noi ceilalţi care
primim acelaşi salariu pentru
o săptămână întreagă de
lucru. Ce ar trebui să fac?
Angajarea la o altă companie
care dăunează sarcinilor de
lucru la Compania Smithfield
reprezintă un conflict de
interese. Trebuie să VORBIŢI!

Angajamentul nostru comun include promisiunea de a face afaceri cu
integritate. Aceasta înseamnă luarea unor decizii de afaceri astfel încât să
aducă beneficii companiei în ansamblu. De asemenea, înseamnă respectarea
legii în toate relaţiile noastre de afaceri.

Conflicte de interese
Este important ca fiecare decizie de afaceri pe care o luăm în calitate de
angajaţi ai Companiei Smithfield să se bazeze pe necesităţile Companiei
Smithfield, nu pe interese sau relaţii personale. Un conflict de interese
există atunci când interesele personale ale angajatului dăunează intereselor
Companiei Smithfield. Este important să evităm chiar şi aparenţa unui
conflict de interese.
Aproape toate conflictele de interese pot fi evitate sau soluţionate dacă sunt
dezvăluite în mod adecvat. Dacă observaţi că interesele dvs. personale ar
putea intra în conflict cu rolul dvs. în companie sau dacă credeţi că un alt
angajat poate avea un conflict de interese, spuneţi-i şefului dvs. sau cereţi
sfatul uneia dintre celelalte resurse VORBIŢI! indicate în acest Cod.
Conflictele de interese se pot baza pe un interes financiar personal sau
pe o relaţie familială sau personală. Unele conflicte sunt evidente, altele
pot fi greu de descoperit. Iată câteva domenii în care pot apărea conflicte
de interese:
•

Interese financiare. Dacă dvs. sau un membru apropiat al familiei are
un interes financiar în orice terţ care poate fi influenţat de acţiunile dvs.
ca angajat al Companiei Smithfield, trebuie să VORBIŢI! şi să dezvăluiţi
acel interes.

Faceţi ceea
ce trebuie
Vrem să fim cunoscuţi drept compania care face ceea ce
trebuie pentru că aşa trebuie să facă. Conflictele de interese
pot dăuna integrităţii companiei noastre. Chiar aparenţa
unui conflict poate crea suspiciuni inutile asupra Companiei
Smithfield şi angajaţilor noştri. Dezvăluiţi imediat orice
împrejurare care credeţi că ar putea fi considerată un conflict
de interese.
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•

•

Relaţii de familie. Dacă supravegheaţi un membru
al familiei sau dacă interacţionaţi cu un membru
al familiei care este furnizor sau client, există cel
puţin aparenţa unui conflict de interese. Trebuie să
VORBIŢI! şi să dezvăluiţi conflictul potenţial.

Oferirea şi acceptarea de cadouri

•

rare şi de valoare neînsemnată,

Angajare în afara companiei. În anumite
împrejurări, s-ar putea să trebuiască să vă angajaţi
la o altă companie pe lângă munca desfăşurată
la Smithfield atâta timp cât angajarea din afara
companiei noastre nu vă afectează munca
desfăşurată la Smithfield. Cu toate acestea, trebuie
să ştiţi că, dacă lucraţi pentru un concurent,
furnizor sau chiar client al Companiei Smithfield,
puteţi provoca conflicte de interese. VORBIŢI! şi
dezvăluiţi munca desfăşurată în afara companiei
astfel încât orice posibile conflicte să poată fi evitate.

•

legate direct de consolidarea unei relaţii cu clientul
sau furnizorul,

•

niciodată în numerar sau articole care pot fi
transformate rapid în numerar,

•

niciodată legate de un posibil contract sau ofertă de
afaceri, şi

•

raportate în conformitate cu oricare din politicile
aplicabile.

Cadouri şi activităţi de protocol
Cadouri şi activităţi de protocol modeste ocazionale pot
crea bunăvoinţă şi pot consolida încrederea în relaţii de
afaceri. Cadouri exagerate şi costisitoare sau activităţi
de protocol exuberante creează impresia că deciziile de
afaceri nu sunt luate în mod corect. Persoanele ale căror
posturi pot include oferirea sau primirea de cadouri de
afaceri sau activităţi de protocol au responsabilitatea de
a se asigura că toate cadourile şi activităţile de protocol
sunt rezonabile şi în conformitate cu politicile Smithfield
şi cu legea.

Fie că sunteţi furnizor sau beneficiar, cadourile şi
activităţile de protocol trebuie să fie:

Mai mult, când angajaţii Smithfield oferă cadouri
partenerilor de afaceri, acestea trebuie, în mod obişnuit,
să fie articole aprobate care poartă sigla unităţii operative
specifice a Companiei Smithfield şi trebuie să fie
furnizate de Serviciul comercial/marketing al companiei.

Activităţi de protocol
Mese şi divertisment modest şi adecvat pot fi acceptate
sau oferite de angajaţii de la Smithfield în cazul în care
scopul principal al mesei sau divertismentului este
legat de afaceri. Angajatul, ca şi clientul, furnizorul,
contractantul sau partenerul trebuie să fie prezenţi;
în caz contrar, masa sau divertismentul trebuie tratat
drept cadou.
Dacă oferiţi cadouri, mese sau divertisment, trebuie
să vă asiguraţi că rapoartele şi registrele de cheltuieli
reflectă corect costurile.

Faceţi ceea
ce trebuie
În calitate de furnizor sau beneficiar, trebuie
să evităm chiar şi aparenţa incorectitudinii
prin respectarea strictă a politicilor
aplicabile, inclusiv cele pentru raportarea
cadourilor şi activităţilor de protocol.
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Oferirea de cadouri şi activităţi de protocol
funcţionarilor oficiali guvernamentali
Relaţiile noastre cu funcţionarii oficiali guvernamentali
necesită o atenţie specială. În nici un caz un angajat de la
Smithfield nu poate oferi cadouri, mese sau activităţi de
protocol unui funcţionar oficial guvernamental fără autorizaţia
corespunzătoare din partea Serviciului nostru de Relaţii
Guvernamentale sau aşa cum este descris în capitolele de mai
jos intitulate “Anti-mituire” şi “Contribuţii şi activităţi politice”
şi în Politica şi directivele noastre anticorupţie. Mai mult, aşa
cum este descris mai jos în capitolul numit “Personalul USDA
(Ministerul Agriculturii SUA) şi alt personal de reglementare”,
nu se pot oferi cadouri, mese sau activităţi de protocol
funcţionarilor oficiali de reglementare sau inspectorilor federali,
de stat sau locali din S.U.A.

Î:

Anti-mituire
În calitate de companie multinaţională, Smithfield trebuie să
respecte diverse legi care interzic plata de mită funcţionarilor
oficiali guvernamentali sau altora, în scopul obţinerii sau
păstrării unor afaceri. Aceste legi includ Legea S.U.A. privind
practicile corupte străine şi alte legi şi reglementări anticorupţie similare cum ar fi Legea Marii Britanii privind
mituirea. Pe scurt, aceste legi interzic plata, solicitarea,
oferirea sau primirea de mită în scopul consolidării intereselor
companiei noastre. Aceste legi se pot aplica indiferent
dacă mita respectivă a fost oferită sau plătită direct de un
angajat de la Smithfield sau de agenţi, parteneri în societăţi
mixte, brokeri sau consultanţi care acţionează în numele
Companiei Smithfield.
Mita poate lua mai multe forme:
•

Bani sau articole care se pot transforma uşor în numerar
cum ar fi acţiunile şi obligaţiile

•

Cadouri sau bacşişuri

•

Comisioane ilegale

•

Reduceri nerezonabile sau comisioane exagerate

•

Indemnizaţii, cheltuieli neobişnuite, exagerate sau ascunse
sau contribuţii politice sau de caritate

•

Oferirea oricărui articol de valoare clienţilor, membrilor
familiei sau prietenilor lor, inclusiv locuri de muncă şi
plata cheltuielilor pentru educaţie

R:

Directorul de aprovizionare al unuia
dintre cei mai recenţi clienţi ai noştri
mi-a menţionat faptul că concurentul
nostru l-a invitat împreună cu familia
să petreacă un weekend de golf într-o
staţiune locală. Nu sunt sigur, dar cred
că îmi sugerează că ar trebui să fac ceva
similar dacă vreau să-mi consolidez
relaţiile de afaceri cu acel client. Încercăm
să obţinem acest cont de multă vreme. Ce
ar trebui să fac?
În cadrul Companiei Smithfield, concurăm
numai pe baza calităţii, preţului şi
a reputaţiei. Niciodată nu vom “cumpăra
afaceri” cu cadouri sau activităţi de
protocol. Vorbiţi cu şeful dvs. şi stabiliţi
o strategie pentru a obţine o mai mare
parte din această afacere în mod onest.
Nu uitaţi că dacă nu putem câştiga
afacerea prin concurenţă loială, nu vrem
acea afacere. De asemenea, nu uitaţi că
directorul de aprovizionare s-ar putea să ne
testeze în calitate de furnizor nou pentru
a vedea dacă suntem o companie etică.
Dacă aveţi întrebări cu privire la modul
de abordare a acestei situaţii, puteţi folosi
oricare dintre resursele VORBIŢI! descrise
în acest Cod.
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Î:

R:

Î:

R:

Facem o ofertă pentru un contract
de export al produselor noastre
unui guvern străin. Unul dintre
funcţionarii oficiali străini insistă
să-i plătim pentru o vizită la uzina
noastră pentru a putea verifica
controlul nostru de calitate. De
asemenea, doreşte să-şi aducă
familia cu el, şi doreşte să petreacă
week-end-ul dinaintea vizitei la
Walt Disney World şi se aşteaptă
ca Smithfield să plătească toate
costurile acestei călătorii. Este
o problemă în acest caz?
Vizita unui funcţionar oficial la uzina
noastră are un scop de afaceri legitim
şi poate fi plătită de Smithfield. Înainte
de a autoriza aceste cheltuieli, totuşi,
trebuie să obţineţi autorizaţia din
partea Serviciului Juridic Smithfield în
conformitate cu Politica şi Directivele
noastre Anti-corupţie. Cheltuielile
de deplasare ale familiei şi călătoria
adiţională la Disney World nu
reprezintă cheltuieli de afaceri şi
nu pot fi plătite direct sau indirect
de Smithfield.
Ştiu că un şef de la uzina noastră
a cerut unor angajaţi să spele maşina
unui inspector USDA de pe teren
o dată pe săptămână. Nu durează
decât câteva minute din timpul de
lucru al unui muncitor. Este corect ?
Oferirea unor servicii complementare
cum ar fi spălatul maşinii unui
inspector USDA nu este corectă şi
trebuie oprită şi raportată imediat.
În caz contrar, acest lucru poate avea
consecinţe grave pentru Smithfield şi
angajaţii implicaţi. VORBIŢI!
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Smithfield asigură instruire angajaţilor ale căror posturi i-ar putea
pune în situaţii unde pot interveni aceste probleme. Trebuie să aplicaţi
cu conştiinciozitate în practică acea instruire. Dacă suspectaţi că
s-ar fi putut oferi sau plăti o mită de către sau unui alt angajat sau
de către un contractor sau agent care lucrează pentru Smithfield
sau dacă aveţi întrebări cu privire la aplicarea acestor legi, trebuie
să VORBIŢI! prompt folosind resursele descrise în acest Cod.
Informaţii suplimentare privind această temă importantă sunt incluse
în Politica şi Directivele anti-corupţie Smithfield emise de Serviciul
Juridic Smithfield.

Personalul USDA (Ministerul Agriculturii SUA) şi alt
personal de reglementare
Reguli speciale se aplică relaţiilor noastre cu agenţiile guvernamentale
care reglementează operaţiile Companiei Smithfield, inclusiv
Ministerul Agriculturii S.U.A. (USDA), Administraţia pentru Alimente
şi Medicamente (FDA), Agenţia de Protecţie a Mediului S.U.A.,
Administraţia pentru Sănătate şi Protecţia Muncii S.U.A. şi agenţii
guvernamentale de stat şi locale.
Niciunui angajat, agent, consultant, reprezentant al unui grup de
interes sau alt reprezentant nu îi este permis să ofere un lucru de
valoare unui inspector sau altui funcţionar oficial al oricărei agenţii
federale, de stat sau locale din S.U.A. Fireşte că acest lucru se aplică
cadourilor băneşti. De asemenea, se aplică articolelor nemonetare,
cum ar fi mese, transport, cazare, divertisment (de ex. bilete la
evenimente sportive) şi alte tipuri de ospitalitate, servicii (de ex.
spălarea maşinii, luarea hainelor de la curăţătorie), precum şi orice
alt avantaj sau favoare personală. Nu uitaţi că nu există nicio valoare
permisă pentru astfel de cadouri sau servicii. TOATE plăţile, cadourile
şi serviciile de acest gen sunt interzise.

Faceţi ceea
ce trebuie
Smithfield se angajează 100% să concureze numai pe baza
calităţii, preţului şi reputaţiei. Niciodată nu încercăm să
obţinem avantaje în afaceri oferind sau plătind mită sau
alte cadouri sau servicii ilegale. Dacă nu împărtăşiţi acest
angajament, Smithfield nu este compania potrivită pentru
dvs. şi trebuie să vă găsiţi alt loc de muncă.

Dacă cunoaşteţi o situaţie în care s-a oferit sau s-a solicitat
un astfel de cadou sau serviciu de către un funcţionar oficial
guvernamental, trebuie să raportaţi problema şefului dvs.,
Serviciului Juridic Smithfield sau folosind una dintre celelalte
resurse VORBIŢI!

Contribuţii şi activităţi politice
Bani, proprietate, instalaţii, cadouri, mese, activităţi de
protocol sau servicii care aparţin Companiei Smithfield nu
pot fi oferite drept contribuţii niciunui funcţionar oficial sau
candidat politic, campanii politice, partid politic sau comitet
de acţiuni politice din S.U.A. fără aprobarea prealabilă
a Serviciului nostru de Relaţii Guvernamentale.
Smithfield crede că nu este recomandat să vă implicaţi
în afaceri politice interne în afara S.U.A. Ca urmare, nici
Compania Smithfield nici angajaţii săi nu pot face contribuţii
în numele Companiei niciunui funcţionar oficial sau candidat
politic, campanii politice, partid politic sau persoană sau
organizaţie similară din afara S.U.A. Vă rugăm să consultaţi
şi Politica şi Directivele Anticorupţie Smithfield şi capitolul
intitulat “Anti-mituire.”
Smithfield încurajează toţi angajaţii să-şi exercite drepturile
de cetăţeni prin vot şi susţinând în alt mod candidaţi sau
partide pe care angajatul le alege personal. Angajaţii care
preferă să se angajeze într-o activitate politică de acest
tip trebuie să acţioneze în mod strict personal în calitate
de cetăţeni responsabili însă nu în numele Companiei
Smithfield. Niciun angajat de la Smithfield nu poate folosi
bani, proprietate sau alte resurse care aparţin Companiei
Smithfield în legătură cu orice activitate politică personală
şi nici nu poate primi rambursarea directă sau indirectă sau
compensaţii de orice natură legate de contribuţii politice
făcute de aceştia sub orice formă. Activitatea politică nu
trebuie să afecteze îndeplinirea sarcinilor de serviciu la
Compania Smithfield.

Faceţi ceea
ce trebuie
Implicarea companiilor în politică este
o problemă delicată în S.U.A. şi pe plan
mondial. Este important să urmaţi cerinţele din
acest capitol pentru a vă asigura că nu creaţi
situaţii neplăcute sau chiar răspundere pentru
Smithfield sau dumneavoastră înşivă.

Î:
R:

Î:

R:

Susţin candidatura vecinului meu pentru
un post vacant în consiliul local orăşenesc.
Pot folosi fotocopiatorul de la serviciu
pentru a face fluturaşi electorali ce
urmează a fi distribuiţi vecinilor noştri?
Nu. Folosirea proprietăţii companiei – chiar
utilizarea întâmplătoare a unor articole
precum fotocopiatoarele şi telefoanele –
este interzisă cu excepţia cazului în care s-a
obţinut aprobarea prealabilă a Serviciului de
Relaţii Guvernamentale. Dacă aveţi întrebări
cu privire la această politică, contactaţi
Serviciul de Relaţii Guvernamentale sau
folosiţi celelalte resurse VORBIŢI!
În timpul analizei recente a performanţei
mele, şeful meu a menţionat că nu am
contribuit la Smithfield PAC. Cred că îmi
sugerează că trebuie să contribui pentru
a obţine o avansare pe care o aştept. Ce ar
trebui să fac?
Contribuţiile la PAC sunt strict voluntare
şi nu pot fi folosite pentru a evalua
performanţa angajaţilor. Trebuie să-l
contactaţi pe managerul dvs. local de
resurse umane sau să folosiţi celelalte
resurse VORBIŢI! descrise în acest Cod.
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Î:

R:

Ieri, m-am întâlnit cu un agent
comercial al unuia dintre concurenţii
noştri. Acesta mi-a spus că ştie că
facem oferte în mod frecvent pentru
aceleaşi contracte. Mi-a sugerat că am
avea mai mult succes şi am obţine mai
multe contracte dacă am accepta să
împărţim teritoriul şi să facem oferte
pentru anumite contracte în timp ce
ei ar face oferte pentru alte contracte.
Este corect, nu-i aşa?
Nu. Orice acord de acest tip este ilegal.
Agenţi comerciali ca dumneavoastră au
fost condamnaţi la închisoare pentru
că au încheiat acorduri similare. Trebuie
să raportaţi această discuţie imediat
Serviciului Juridic Smithfield sau folosind
una dintre resursele VORBIŢI!

Faceţi
ceea
ce trebuie
Nu uitaţi că concurăm numai pe baza
calităţii, preţului şi a reputaţiei noastre. Nu
colaborăm niciodată cu concurenţii atunci
când stabilim preţurile, alocăm clienţii
sau determinăm alţi termeni şi condiţii de
vânzare. Angajaţii care lucrează în sectorul
comercial, marketing, aprovizionare şi alte
achiziţii trebuie să fie conştienţi de aceste
cerinţe în mod special.
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Comitetul de acţiune politică Smithfield (PAC) poate solicita
angajaţilor eligibili contribuţii pentru campanii politice.
Contribuţiile la Smithfield PAC sunt absolut voluntare şi nu
reprezintă o condiţie pentru angajare sau avansare.

Concurenţa loială
Smithfield se angajează să concureze loial şi cu seriozitate.
Printre altele, aceasta înseamnă că nu vom face nimic care să
încalce sau chiar să pară că încalcă, legislaţia antitrust şi alte
legi ale concurenţei din Statele Unite şi din alte ţări în care
ne desfăşurăm activitatea. Smithfield nu va tolera conduita
care încalcă aceste cerinţe. Încălcările pot avea consecinţe
grave pentru Smithfield şi pot chiar duce la răspundere penală
personală pentru angajaţii care sunt implicaţi.
Asigurăm instruire în domeniul acestor cerinţe angajaţilor ale
căror locuri de muncă îi pot pune în situaţii în care acestea sunt
importante. Legile care guvernează concurenţa sunt complexe şi
trebuie să contactaţi Serviciul Juridic Smithfield pentru asistenţă
suplimentară dacă aveţi nelămuriri. Fireşte că, dacă cunoaşteţi
încălcări ale acestor norme, trebuie să VORBIŢI! imediat
contactând Serviciul Juridic Smithfield sau folosind celelalte
resurse descrise în acest Cod

Comerţ internaţional
Smithfield este o companie globală. Oricând expediem
produse sau importăm materii prime peste graniţele naţionale,
devenim subiectul unei game diverse de legi americane şi
alte legi cu privire la taxele vamale şi de import şi restricţiile
comerciale. Aceste cerinţe sunt diverse şi complexe. Smithfield
asigură instruirea angajaţilor implicaţi în aceste activităţi pe
baza funcţiilor lor de muncă şi a amplasării lor. Este esenţial ca
angajaţii să-şi însuşească şi să aplice în practică această instruire.
Acest capitol accentuează două domenii în care legile privind
comerţul internaţional pot afecta activitatea noastră.

Respectarea programului de sancţiuni
comerciale
Agenţiile federale S.U.A. administrează o diversitate
de embargouri şi programe de sancţiuni (“programe
de sancţiuni federale”) împotriva regimurilor din ţări
străine şi a persoanelor şi organizaţiilor din Statele
Unite şi de oriunde ale căror activităţi s-a determinat că
sunt contrare intereselor Statelor Unite şi aliaţilor săi.
Tranzacţiile care încalcă un program de sancţiuni
federale sunt interzise de legile federale. Pot fi
impuse sancţiuni civile şi penale grave companiilor şi
persoanelor pentru încălcări.
Angajaţii responsabili pentru negocierile comerciale
interne şi internaţionale sunt încurajaţi să-şi
“cunoască clienţii”. Angajaţii trebuie să raporteze
tranzacţiile pe care le suspectează ca fiind o încălcare
a programului de sancţiuni federale la Serviciul
Juridic Smithfield sau folosind una dintre celelalte
resurse VORBIŢI!

Restricţii vamale şi de import
Toate bunurile importate în Statele Unite trebuie
să treacă prin Serviciul de Vamă şi Protecţia
Frontierelor S.U.A., unde trebuie plătite taxe vamale
cu excepţia cazului în care se aplică o scutire de taxe.
În mod similar, bunurile exportate în alte ţări pot fi
supuse taxelor vamale impuse de ţara beneficiară.
Angajaţii implicaţi în importul şi exportul de
bunuri trebuie să furnizeze informaţii exacte
despre clasificarea şi valoarea unor astfel de bunuri
autorităţilor vamale competente.

Î:
R:

Am primit un ordin de cumpărare din partea
unei companii care cred că este deţinută de
o persoană identificată în presă ca sponsor de
terorism internaţional. Ce ar trebui să fac?
Trebuie să contactaţi Serviciul Juridic Smithfield
care vă poate îndruma cu privire la posibilitatea
sau imposibilitatea onorării comenzii în
conformitate cu legislaţia comercială din S.U.A.

Faceţi ceea
ce trebuie
Dacă sunteţi implicat în vânzări sau cumpărări în afara
S.U.A., aplicaţi în practică cu conştiinciozitate instruirea
şi alte resurse care v-au fost asigurate. Numai vigilenţa
dvs. poate ajuta Smithfield să-şi respecte obligaţiile legale
în acest domeniu.
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ANGAJAMENTUL NOSTRU FAŢĂ DE INVESTITORI

Î:

R:

Î:

R:

L-am văzut pe şeful meu cu familia sa la un
nou restaurant din oraş sâmbătă seara. În
lunea următoare, şeful meu mi-a înmânat
o chitanţă de la acelaşi restaurant de
sâmbătă seara şi mi-a spus să prezint un
raport de cheltuieli pentru această cină.
Nu mi se pare corect, însă mi-e teamă că
o să am necazuri dacă refuz să înregistrez
chitanţa în raportul său de cheltuieli. Ce ar
trebui să fac?
Trebuie să VORBIŢI! imediat. Înţelegem că
este nevoie de curaj ca să-ţi raportezi şeful.
Vă rugăm să reţineţi că politica de interzicere
a represaliilor a Companiei Smithfield îi
protejează pe angajaţi de represalii de
orice fel.
Lucrez în Serviciul de Contabilitate
Corporatistă Smithfield. Un reporter de la
departamentul comercial al unui ziar mi-a
lăsat un mesaj informându-mă că ar dori să
vorbească cu mine pentru a obţine detalii
suplimentare cu privire la unele dintre
cifrele publicate de Smithfield în ultimul
nostru comunicat de presă referitor la
profit. Ce ar trebui să fac?
Contactaţi Vicepreşedintele Senior pentru
Afaceri Corporative de la Smithfield înainte
de a furniza informaţii privind compania unui
reporter extern sau unei părţi similare. Dacă
aveţi îndoieli, întrebaţi!

Angajamentul nostru comun include păstrarea unor registre
financiare corecte şi actualizate care reflectă în mod adecvat
poziţia noastră comercială şi financiară. Nu vom tolera acţiuni
care ascund activităţile noastre financiare faţă de investitori
şi alţi acţionari. Abordăm cu seriozitate răspunderea noastră
comună de a respecta toate normele şi reglementările
contabile şi de raportare financiară aplicabile.

Frauda
Fraudă înseamnă înşelarea unei persoane în scopul obţinerii
unui avantaj. Aceasta poate îmbrăca mai multe forme:
•

Înregistrări false în registrele financiare sau care nu
respectă normele contabile

•

Prezentarea unor rapoarte de cheltuieli “umflate” sau care
nu indică adevăratul scop al unei cheltuieli

•

Falsificarea de cecuri sau alte documente

•

Preluarea sau utilizarea abuzivă a proprietăţii sau banilor
companiei

•

Exagerarea cifrelor vânzărilor în vederea creşterii
venitului raportat

•

Falsificare în solicitarea unei compensări pentru accident
de muncă

Frauda este atât ilegală, cât şi imorală. Poate avea consecinţe
grave pentru participanţi şi pentru victime. Dacă bănuiţi
că cineva (inclusiv un funcţionar, angajat, contractant sau
furnizor) s-ar putea să fi comis o fraudă în legătură cu
compania noastră, VORBIŢI! folosind resursele descrise în
acest Cod.

Utilizarea abuzivă a informaţiilor
confidenţiale

Faceţi ceea
ce trebuie
Nu uitaţi că cel mai valoros capital al nostru,
ca persoane şi companie, este credibilitatea.
Acţiunile oricărui angajat se pot reflecta asupra
credibilităţii companiei noastre şi a reputaţiei
colegilor noştri.
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“Informaţiile confidenţiale” sunt orice informaţii private,
suficient de importante încât să poată afecta preţul titlurilor de
valoare ale unei companii în cazul dezvăluirii acestora. Acestea
pot include, de exemplu, informaţii cu privire la acordarea
unor contracte importante, profitul prevăzut sau cumpărarea
sau vânzarea unei unităţi economice.
Angajaţii nu trebuie să negocieze titlurile de valoare ale unei
companii dacă au obţinut informaţii confidenţiale despre acea
companie sau să furnizeze aceste informaţii altor persoane
care ar putea să le folosească pentru a negocia acele titluri de
valoare. Această restricţie se aplică negocierii datoriei publice

Smithfield, precum şi negocierii acţiunilor sau titlurilor
de valoare ale companiilor cu care facem sau am putea
face afaceri despre care angajaţii pot avea informaţii
confidenţiale. Legile din multe ţări, inclusiv cele din
Statele Unite, interzic negocierea titlurilor de valoare în
cazul în care se deţin astfel de informaţii confidenţiale.
Sancţiunile pentru încălcarea legilor privind utilizarea
abuzivă a informaţiilor confidenţiale sunt stricte, iar legile
respective sunt complexe. Trebuie să solicitaţi ajutor din
partea Serviciului Juridic Smithfield dacă aveţi îndoieli cu
privire la modul lor de aplicare.
Cu excepţia cazului în care există o aprobare prealabilă
din partea Consilierului Şef Juridic Smithfield, angajaţii
nu pot negocia pe piaţa futures în cont propriu (cu
excepţia operaţiilor legitime de hedging pentru ferme
personale) sau nu se pot angaja în tranzacţii comerciale,
de investiţii sau financiare similare. Angajaţii care
doresc să participe la operaţii de hedging pentru ferme
personale trebuie să obţină aprobarea din partea şefilor
lor direcţi.

Comunicaţii cu mass-media şi publicul
larg investitor
Ne recunoaştem responsabilităţile de a furniza informaţii
complete, actualizate, exacte şi obiective cu privire la
performanţa noastră financiară şi de producţie, precum
şi la strategia şi perspectivele noastre. Politica Smithfield
prevede furnizarea de informaţii corecte şi actualizate
în conformitate cu legile privind titlurile de valoare şi
comunicarea în mod activ şi corect cu mass-media şi
comunitatea de investitori.

Mass-media
Este vital ca Smithfield să fie consecventă în comunicaţii.
Toate comunicaţiile cu mass-media – inclusiv
presa clasică şi ştirile on-line – trebuie adresate
Vicepreşedintelui Senior pentru Afaceri Corporative de
la Smithfield.

Comunitatea de investitori
Serviciul de Relaţii cu Investitorii răspunde de
distribuirea informaţiilor către şi interacţiunile cu
analişti financiari şi investitori instituţionali sau
individuali. Aceasta include informaţii relevante cu
privire la performanţa financiară a companiei, aşa cum
este raportată în comunicatele de presă trimestriale
privind cifra de afaceri şi profitul, prezentările
reglementare şi alte dezvăluiri publice. Toate întrebările
legate de investiţii din partea investitorilor instituţionali
şi individuali şi a analiştilor financiari trebuie adresate
Vicepreşedintelui Senior pentru Afaceri Corporative de
la Smithfield.

Social Media (reţele de socializare)
Social media (de exemplu Facebook, Twitter, YouTube)
sunt mijloace de comunicare puternice atât în interiorul,
cât şi în afara companiei. Aceste noi platforme puternice
de colaborare on-line schimbă modul în care lucrăm,
oferind noi modalităţi de a colabora cu clienţii, colegii şi
lumea întreagă. Dacă sunt folosite înţelept, ne pot ajuta
să stabilim relaţii comerciale mai solide, mai prospere.
Deoarece sunt atât de puternice, aceste platforme noi
implică şi anumite riscuri şi creează noi responsabilităţi
pentru angajaţi. Angajaţilor de la Smithfield nu le este
permis să folosească social media în scopuri comerciale
cu excepţia cazului în care sunt autorizaţi să reprezinte
compania şi respectă Politica Smithfield privind Social
Media. Autorizaţia poate fi obţinută de la Serviciul
de Afaceri Corporative Smithfield, iar întrebările cu
privire la politicile noastre şi utilizarea materialului
care poate fi deţinut de alte persoane trebuie să fie
adresate Serviciului Juridic Smithfield. Dacă cunoaşteţi
orice încălcare a Politicii noastre privind Social Media,
VORBIŢI!
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ANGAJAMENTUL NOSTRU FAŢĂ DE COMPANIE

Î:
R:

Î:
R:

Am găsit o listă a salariilor actuale şi propuse
măriri de salarii pentru angajaţi din alt serviciu
pe copiator în sala de copiat. Ce ar trebui
să fac?
Lista conţine informaţii confidenţiale, personale,
critice care trebuie protejate. Faceţi ceea ce
trebuie şi aduceţi lista directorului local de
resurse umane al unităţii dvs. Nu trebuie să
discutaţi despre aceste informaţii cu alte
persoane din interiorul sau din afara companiei.
Am observat că unul dintre colegii mei lasă, în
permanenţă, informaţii de marketing critice
pe birou când pleacă în pauza de prânz. Ce ar
trebui să fac?
Vorbiţi cu el şi sugeraţi-i politicos că ar trebui
să pună aceste informaţii la loc sigur oricând
pleacă de la birou. Dacă nu îşi schimbă
comportamentul, vorbiţi cu directorul dvs.

Faceţi ceea
ce trebuie
Toţi ne putem aduce contribuţia la protejarea
informaţiilor confidenţiale dacă:
•

Respectăm politicile Smithfield privind
Managementul Registrelor şi Utilizarea
Tehnologiei Electronice şi Vocale

•

Nu comunicăm niciodată parolele.

•

Nu lăsăm niciodată informaţii confidenţiale în
locuri unde ar putea fi compromise.

•

Închidem sau dezactivăm computerele când le
lăsăm nesupravegheate.
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Compania Smithfield nu numai că oferă produse
excelente clienţilor noştri, dar este şi sursa noastră
de existenţă. Angajamentul nostru comun include
răspunderea comună de a proteja şi a gestiona bunurile
care permit companiei să prospere.

Bunuri corporale
Bunurile corporale ale Companiei Smithfield – clădirile,
vehiculele, instalaţiile şi materialele – sunt mijloace care
ne permit să ne desfăşurăm activitatea. Suntem obligaţi
să protejăm aceste bunuri. Dacă observaţi un abuz sau
utilizare vicioasă a acestor bunuri, vorbiţi cu şeful dvs.
direct sau folosiţi una dintre celelalte resurse VORBIŢI!
identificate în acest Cod.

Sisteme de Informaţii şi comunicaţii
Angajaţii au acces la telefoane, computere, e-mail şi
sisteme automate de răspuns şi alte resurse electronice
care îi ajută să-şi desfăşoare activitatea. Aceste resurse
sunt deţinute sau închiriate de companie. Se aşteaptă ca
angajaţii să utilizeze aceste resurse în mod profesional,
etic şi legal şi în conformitate cu Politica Smithfield de
Utilizare a Tehnologiei Electronice şi Vocale.
Smithfield deţine sau controlează accesul la toate
sistemele de comunicaţii, inclusiv computere, software,
e-mail, sistem automat de răspuns, echipament pentru
conferinţe şi consumabile de birou. Comunicaţiile,
datele şi informaţiile pe care le trimiteţi sau le primiţi
folosind proprietatea companiei reprezintă proprietatea
companiei, nu sunt comunicaţii private. Smithfield are
dreptul să monitorizeze toate comunicaţiile, inclusiv
utilizarea Internetului, iar angajaţii nu trebuie să
considere astfel de comunicaţii personale sau private.
Este strict interzis accesul sau distribuirea de materiale
pornografice sau jignitoare prin Internet sau e-mail.

Registre contabile
Ne angajăm să păstrăm evidenţa exactă şi completă a
activităţilor noastre comerciale. De asemenea avem
responsabilitatea de a proteja şi păstra confidenţialitatea
informaţiilor folosite în cadrul afacerilor noastre.
Registrele, evidenţele, conturile şi situaţiile financiare
ale companiei Smithfield sunt bunuri valoroase ale
companiei şi trebuie să fie păstrate toate rezonabil de
detaliat, să reflecte în mod corect (la timp) tranzacţiile
companiei şi să respecte legile şi regulamentele
în vigoare, principiile de contabilitate general
acceptate din SUA cât şi sistemul de control intern al
companiei Smithfield.
Politica Smithfield de gestiune a evidenţelor guvernează
păstrarea tuturor registrelor contabile curente cât şi
eliminarea oricăror documente învechite. Registrele
companiei includ toate mesajele e-mail, datele,
documentele sau evidenţele create, primite sau păstrate
în cadrul activităţii companiei Smithfield. Evidenţele
companiei pot să includă de asemenea note personale,
calendare şi jurnale. Toţi angajaţii responsabili cu
păstrarea evidenţelor primesc instructaj cu privire la
această politică.

Investigaţii guvernamentale, citaţii
şi descoperire
Din timp în timp, companiei Smithfield i se poate solicita
să furnizeze documente şi alte informaţii agenţiilor
guvernamentale sau în cadrul acţiunilor în justiţie.
Serviciul juridic Smithfield are responsabilitatea să se
asigure că, în astfel de cazuri, compania îşi îndeplineşte
obligaţiile. Angajaţii cărora li se solicită să coopereze la
furnizarea de documente trebuie să acţioneze prompt şi
complet. Dacă aveţi nelămuriri privind aceste probleme,
trebuie să contactaţi Serviciul juridic Smithfield.

Proprietate intelectuală, secrete
profesionale şi informaţii
confidenţiale
Smithfield respectă mult proprietatea sa intelectuală,
secretele sale profesionale şi informaţiile confidenţiale.
De asemenea respectăm drepturile celorlalţi la
proprietate intelectuală. Orice proprietate intelectuală
pe care angajaţii noştri o creează, o concep, o dezvoltă, o
descoperă sau o semnează pe perioada când sunt angajaţi
la Smithfield şi care este legată de afacerile Smithfield,
reprezintă proprietatea exclusivă a – şi trebuie declarată
şi atribuită prompt – companiei Smithfield. Se interzice
angajaţilor să folosească proprietatea intelectuală a
companiei Smithfield în orice mod neautorizat sau în
orice alt scop decât cel pentru beneficiul companiei
Smithfield. În plus, folosirea proprietăţii intelectuale
deţinută de către terţi trebuie să fie aprobată cu o licenţă
sau autorizaţie a proprietarului.
Este de importanţă critică ca angajaţii noştri să respecte
stricta confidenţialitate a secretelor profesionale
Smithfield şi altor informaţii confidenţiale şi să nu le
divulge sau să le folosească în afara companiei Smithfield
fără protecţia unui contract de confidenţialitate. De
asemenea, se interzice angajaţilor să folosească sau să
faciliteze altora să folosească secretele profesionale şi
informaţiile confidenţiale care aparţin altor părţi, cum
ar fi foşti angajatori sau competitori, fără autorizaţia
proprietarilor informaţiilor respective. Angajaţii, trebuie
de asemenea să respecte îndeaproape obligaţiile de
confidenţialitate legate de informaţiile primite de la terţi
sub un acord de confidenţialitate ca parte din angajarea
lor la compania Smithfield.
Toţi angajaţii Smithfield au datoria de loialitate faţă
de companie. Dacă, pentru orice motiv, angajarea
dumneavoastră la companie încetează, aveţi obligaţia
să înapoiaţi imediat companiei toată proprietatea
intelectuală Smithfield, informaţiile confidenţiale,
secretele profesionale şi orice altă proprietate Smithfield
aflată în posesia dumneavoastră. În plus, sunteţi obligat
să continuaţi păstrarea confidenţialităţii stricte a
secretelor profesionale şi altor informaţii confidenţiale
Smithfield. Nu vă este permis să le folosiţi în niciun scop,
inclusiv în orice viitoare afacere proprie, nou serviciu sau
alt scop comercial sau necomercial.
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ANGAJAMENTUL NOSTRU FAŢĂ DE COMUNITATE

Implicarea responsabilă în comunităţile locale reprezintă una dintre valorile de bază ale Companiei Smithfield.
Angajamentul nostru comun include devotamentul nostru pentru bunăstarea continuă a comunităţilor în care
ne desfăşurăm activitatea, atât pe plan intern cât şi internaţional. De exemplu, Fundaţia Smithfield are drept scop
susţinerea oportunităţilor de dezvoltare şi educaţie în localităţile rurale de pe teritoriul S.U.A. dar şi oferă burse de
studiu copiilor şi nepoţilor minori ai angajaţilor cu normă întreagă şi pensionarilor Companiei Smithfield şi filialelor
sale. Operaţiile noastre internaţionale sprijină, de asemenea, o gamă largă de programe importante pentru cei care
trăiesc în comunităţile noastre şi în vecinătatea acestora şi care contribuie la dezvoltarea economică locală.
La fel ca operaţiile Smithfield în S.U.A., operaţiunile noastre internaţionale finanţează eforturile de eliminare
a foamei, asigură informare în domeniul mediului şi facilitează accesul la educaţie pentru elevii locali. De asemenea,
sprijinim programe de conştientizare culturală care onorează moştenirea bogată a comunităţilor în care ne
desfăşurăm activitatea. Alte proiecte voluntare includ construirea de locuinţe pentru familiile sărace şi sponsorizarea
companiilor de pompieri voluntari şi a unităţilor de urgenţă medicală locale.
Unităţile Smithfield sunt încurajate să coordoneze toate eforturile şi contribuţiile de acest gen împreună cu
responsabilul şef pentru sustenabilitate de la Smithfield.
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RESURSE

Aşa cum am menţionat la pagina 3, utilizăm termenul VORBIŢI! pentru a descrie dreptul şi responsabilitatea
fiecărui angajat să informeze conducerea cu privire la orice comportament care nu satisface normele stabilite în
acest Cod sau să pună o întrebare cu privire la acele norme. Sunt câteva modalităţi în care puteţi să VORBIŢI!
1.

Vorbiţi cu şeful dvs. sau cu directorul dvs. local de resurse umane. În majoritatea cazurilor, aceasta este cea
mai rapidă metodă de a vă rezolva problema. Dacă problema dvs. nu este rezolvată astfel sau dacă vă jenaţi să
semnalaţi problema în felul acesta, trebuie să urmaţi una sau mai multe dintre etapele de mai jos.

2.

Vorbiţi cu un membru al Serviciului Juridic Smithfield. Puteţi contacta Serviciul Juridic telefonând la
1-757-365-3000 sau trimiţând un mesaj e-mail la compliance@smithfield.com.

3.

Dacă preocuparea dvs. implică bunăstarea animalelor sau probleme din domeniul mediului/răspunderii
similare cu cele descrise la paginile 8-10, trebuie să-l contactaţi pe coordonatorul de mediu al companiei dvs.
sau Linia Verde de Etică Smithfield la RO 0-800-800-053, S.U.A.1-877-237-5270.

4.

Dacă aveţi o problemă urgentă sau dacă preferaţi să vă exprimaţi preocupările în mod anonim, telefonaţi la
Linia Verde de Etică Smithfield la RO 0-800-800-053; S.U.A.1-877-237-5270. Apelurile la linia verde sunt
confidenţiale şi pot fi chiar anonime, deşi cu cât furnizaţi mai multe informaţii telefonistei care vă răspunde la
apel, cu atât vom aborda mai bine preocupările dvs. Toate raportările de încălcări ale acestui Cod primite prin
linia verde, sunt investigate.

NU UITAŢI:
Veţi fi protejat împotriva represaliilor de orice fel
dacă aţi ridicat probleme sau preocupări folosind
oricare dintre aceste resurse. Oricum preferaţi să
semnalaţi o problemă, Smithfield apreciază dorinţa
dvs. să VORBIŢI! Cu ajutorul dvs. în semnalarea
promptă a problemelor, ne putem atinge obiectivul de
a promova un mediu de afaceri etic.
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ÎNCHEIERE

Toţi împărtăşim un angajament comun de a acţiona etic şi în deplină conformitate cu acest Cod şi cu legea.
Oricine nu reuşeşte să se ridice la nivelul acestui angajament se poate aştepta la sancţiuni. Astfel de sancţiuni pot
include concedierea.
Codul se aplică tuturor serviciilor, departamentelor de la Smithfield, şi filialelor interne sau internaţionale, precum şi
asociaţiilor şi firmelor mixte în care Smithfield deţine majoritatea acţiunilor şi/sau responsabilităţi de management.
Acest Cod de Etică şi Conduită în Afaceri stabileşte aşteptările oficiale care se aplică fiecărui salariat atâta timp cât acesta
este angajat de Smithfield. În plus, unele prevederi (inclusiv cele care protejează informaţiile confidenţiale şi private
ale companiei) continuă să fie obligatorii pentru persoanele care părăsesc Smithfield, fie voluntar, fie involuntar. Dacă
aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la modul de respectare a acestui Cod sau la conduita altor persoane, trebuie să
VORBIŢI! imediat.
Dacă o lege intră în conflict cu o politică sau practică stabilită de Cod, trebuie să respectaţi legea, dar dacă un obicei
local sau o politică locală contravine Codului, trebuie să respectaţi Codul.
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RESURSE
Serviciul Juridic şi de Audit
Intern Smithfield:
S.U.A 1-757-365-3000
E-mail Conformitate:
compliance@smithfield.com
Numere de telefon gratuite pentru Linia Verde:
S.U.A.:
1-877-237-5270
POLONIA:
0-800-800-041
ROMÂNIA:
0-800-800-053
MAREA BRITANIE: 0808-234-6950
Toate numerele pentru Linia Verde sunt gratuite şi apelurile vor fi trimise la Smithfield
Foods, Inc., S.U.A pentru evaluare şi investigare. Linia Verde a companiei noastre este
confidenţială şi răspunde cu un serviciu independent furnizat de operatori disponibili
24 de ore pe zi. Pentru apelurile internaţionale, o instrucţiune va permite opţiunea
selectării unui operator în limba engleză sau în limba dvs. maternă. De asemenea, în
cadrul apelurilor internaţionale va fi inclusă o instrucţiune care permite apelantului săşi dea consimţământul referitor la divulgarea informaţiilor în afara ţării. Indiferent de
originea apelului, toate informaţiile de la Linia Verde sunt păstrate şi prelucrate conform
regulilor de respectare a confidenţialităţii datelor angajaţilor.
Nimănui nu i se permite să ia vreo măsură sau să treacă la represalii împotriva
dumneavoastră pentru că aţi raportat o problemă!
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